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Z 
zaad 

 
zaod 

zaadvlies vliem 
zaaien zaeje 
zaaitijd zaejestied 
zaak (bedrijf) gesjeft 
zaaks (niet veel -) nie veul soeps 
zacht zaacht / zoft 
zacht (materiaal) zoft 
zachtachtig zofteg 
zadel zaal 
zak zák 
zak (kleding) tes 
zak (papier) buul 
zak in kledingstuk tés 
zakdoek zákdoēk / (tes-)nuzzik 
zakdoek tesnuzzik 
zakgeld tessegeld 
zakken voor ’t examen flatse 
zakmes kniep 
zand (stuifzand) stuūfzând / pòf (-groond) / kniēndsaerd 
zandloper zândluuëper 
zandweg aerdweg 
zanger zenger 
zaniken näöle / sánneke / säöre / dralle / mâwe / 

zemmele 
zanikerd sánnekbaer, sánnekkloeët 
zaterdag zaoterdág 
zaterdag (op -) saoterdágs / zaoterdágs 
zaterdagavond (op -) saoterdágsaoves / zaoterdággenaovend 
zaterdagmiddag (op -) saoterdágsmiddegs / zaoterdággemiddeg 
zaterdagmorgen (op -) saoterdágsmaerges / zaoterdággemaerge 
ze zeej (ev.) / zillie (mv.) 
zee zieë 
zeem zieëm 
zeep zieëp 
zeepbak zieëpdoeës / zieëpbekske / zieëpdöske 
zeepsop zieëpnat 
zeer zieër / wieë 
zeer bang schietschòw 
zeewind zieëwiend 
zegenen zaegene 
zeggen zegge 
zegvrij moelfiejat 



zeissteel snaot 
zeker waar labéndeg 
zeldzaam raar 
zelf aege 
zelf vervaardigd aege(-s-)gemákt 
zemen zieëme 
zenden zende 
zengen sniērke 
zenuwachtig druk doen towtere 
zestig  saesteg 
zeuren greke / mâwwe / säöre / zaevere / maowe 
zeurkous greekbaer / greek 
zeven zeuve 
zeven (met een zeef) hoorte 
zeventien zuvventiēn 
zeventig  suvventeg 
zeveraar zaeverzák 
zeveren / leuteren zaevere 
zichtsteel waerf 
ziek ziēk 
ziek (onwel) ‘r slaecht án zien 
ziekelijk ziēkaechteg 
ziekenhuis ziēkehuus 
ziel ziēl 
zien ziēn 
zien (niets -) gén kloeëte ziēn / gén zák ziēn 
ziens (tot -) hâld òw (- aege) / hojje 
zij zeej / ze 
zijde  ziej 
zijn zien 
zilveruitje Sint-Jânslökske 
zilverzand witzând 
zin fedusie 
zingen zinge 
zinkput staerfput 
zitbank couts 
zitten zitte 
zitten (die niet stil kan -) wiebelkoont / gén zitgat hebbe 
zitvlak koont / vot / bòjjem 
zo zoeë / zó 
zo’n zó’n 
zoals zóas / zoeëas / liekás / wie 
zodat  zódát 
zode ros / zool 
zoek (dat is -)  kwiet / zuūk (d’ás -) poter 
zoek, weg é’weg 
zoeken zūke 
zoeken kerdiēze / snubbele / vundere 
zoen muleke  
zoentje muleke / nuutje / (s-)nuutje 
zoet zuūt 
zoëven / zojuist toekrek / toenet / toevest / vest / vlák 
zogezegd  zoeëgezeed 



zoiets zóiets 
zojuist zójuust / krek 
zolder hort / zaolder / schelft 
zomaar umzunst 
zomerkleding zòmmergrej 
zon zòn  
zondag zòndág 
zondag (op -) sòndágs / zòndágs 
zondagavond (op -) sòndágsaoves / zòndággenaovend 
zondagmiddag (op -) sòndágsmiddegs / zòndággemiddeg 
zondagmorgen (op -) sòndágsmaerges / zòndággemaerge 
zonde zund 
zonder zònder 
zonderling areg 
zonnepit zònnekaer 
zool  zool 
zootje zooj 
zorg zörg 
zorgelijke (in - toestand zijn) oeëzel / ozel (ien d’n - zitte) 
zout zâlt 
zoutvaatje zâltvetje / zâltstròwwer 
zoveelste zóvulst(-e) 
zover zówied 
zowat / ongeveer bekânts / zegges 
zuigen (bij kleine dieren) tutte 
zuigen aan een tepel of speen zuuëke 
zuigfles tutfles 
zuipen zoepe 
zuivelfabriek fuūs 
zuiver loēter 
zuiveren schónne 
zuiveren (van graan) kriense 
zullen zulle 
zult pársvlaes 
zuur zoēr 
zuur (in en in -) zoēr (zó - as brem / eek) 
zuurkool zoermoes / tonnemoes 
zuurpruim zoerproem / greek / greekbaer 
zwaaien zwaaje 
zwaar zwaor 
zwaar op de maag liggend zwaor òp de maag liggend 
zwaarliggen bezwiēre 
zwachtel windel 
zwachtelen wiende(-le) 
zwager zwaoger 
zwak zwák 
zwaluw zwelf 
zwaluw zwelf 
zwammen zwámme 
zwanger (- worden) ántelle / ángebrând 
zwanger maken (vulg.) òplaaje / òpwikse / òpzákke 
zwanger zijn besteld / groeët gaon / wat ònder de 

schollek hebbe 



zwangerschapsduur telling 
zware roker foomper(-d) 
zwart zwárt 
zwart veen zwárten törf 
zwarte bes zwarte baer 
zweep zweep 
zweer zwaer 
zweet zwieët 
zwemmen zwemme 
zweten zwieëte 
zwijnerij vaerkessereej 
zwoegen zwoēge / uut de naod waerke / boeste / 

wūle 
zwoeger wūlerd / vrūter 
 


